
 

       17 жовтня 2016 року 
викладачами кафедри доц. Савош 
Л.В., доц. Урбан О.А. та 
студентами-міжнародниками 
прийнято участь у проведенні 
осіннього наукового пікніка 
«Дивовижне поруч». Захід 
відбувся у Луцькій гімназія №21 
імені Михайла Кравчука. 
 

 

26 жовтня 2016 року викладачами 
кафедри,  зокрема 
проф.Божидарнік Т.В., доц. Савош 
Л.В., доц. Галазюк Н.М., доц. 
Зелінська О.М. було організовано 
неформальну зустріч з 
студентами, що приїхали на 
навчання  з Лівії, що на півночі 
Африки. Мохамед Есса, так 
звучить ім’я іноземного студента, 
навчатиметься він за освітньо-
кваліфікаційним рівнем магістер 
за спеціальністю «Міжнародні 
економічні відносини»/ 
 

 

4 листопада 2016 року студенти 
груп МЕВс-11 та УП-41 факультету 
бізнесу разом з доцентом 
кафедри економічної теорії та 
міжнародної економіки Урбан О. 
А. та асистентом кафедри 
прикладної статистики та 
економіки праці Ольгою Савченюк 
відвідали галерею сучасного 
мистецтва «Artкафедра», яка не 
так давно була заснована у стінах 
СОК «Адреналін Сіті». 
 

 

22 листопада 2016 року студенти з 
куратором доц. Вісиною Т.М. 
відвідали Воли́нський обласни́й 
академі́чний музи́чно-
драмати́чний теа́тр і́мені Т. Г. 
Шевче́нка виставу «Дуже проста 
історія». 
 



 

2 грудня 2016 року відділ 
неперервного навчання спільно з 
бібліотекою та студентською 
радою Луцького НТУ провели 
цікавий захід «Трішки про Європу» 
приурочений до дня незалежності 
Португалії, на якому були присутні 
студенти МЕВ-5 факультету 
бізнесу. 
 

 

9 грудня 2016 року студенти МЕВ-
11 разом з куратором доц. 
Вісиною Т.М. відвідали каток 
«Снігова Королева» 
 

 

 Грудень 2016 рік Студенти 
міжнародники відвідили концерт 
Академічного Камерного Оркестру 
CANTABILE, який відбувся у корпусі 
ЛНТУ. 
 

 

06.10.2017 р. участь студентів ФБ у 
фізкультурно-патріотичному 
фестивалі «Козацькі розваги» з 
нагоди Дня захисника України та 
Дня Українського козацтва. У 
конкурсі «Весела естафета» ІІ 
місце за ФБ.  



 

28-29 жовтня 2017 року викладач 
кафедри Урбан О.А. провела зі 
студентами групи МЕВ-11 
екскурсію до Камянець-
Подільського. Студенти 
ознайомилися з культурно-
історичною спадщиною 
української історії .  
 

 

11.11.2017 р. студенти ФБ 
прийняли участь у Безпековому 
тренінгу для активної молоді 
міста, де родглядалася правова, 
екологічна, медична та 
кібербезпека. 

 

13 березня 2018 року викладачі 
кафедри міжнародних 
економічних відносин та студенти 
групи МЕВ-11 прийшли 
підтримати старосту Наталю 
Тодорук в конкурсі Міс та Містер 
факультету бізнесу Луцького НТУ 
Міжнародні Економічні Відносини 

 

03 травня 2019 р. на факультеті 

бізнесу відбувся благодійний 

конкурс «Великодній кошик». 

Викладачі, студенти та 

працівники факультету зібрали 

Великодні смаколики та 

передали їх для мешканців 

Луцького геріатричного 

пансіонату 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100014989840745&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAYi3M9cM_XreYlDn4m6YCQqniYTFDNUOjAhWUfZPvZQztU5RTx-neKnSHWMa-5hpFBXj_IV83f_2vP&fref=mentions
http://www.economosvita.lntu.edu.ua/images/2016-2017/QIP_Shot_-_Screen_130.png


 

Магістр спеціальності 
«Міжнародні економічні 
відносини» Петрик Дем’ян є  
Головою Молодіжної ради  
при Луцькій міській раді 
 

 

Студенти МЕВ-11 на краєзнавчій  
екскурсії по місту Луцьку 
(19.10.2019р)  та Батлі 
Першокурсників 
 

 

 жовтень 2019 р. деканат ФБ у 

співпраці зі студентською 

радою та профкомом 

факультету провели «Баттл 

першокурсників». 



 

 
 

Наші креативні студенти 
МЕВ-31 вміють не тільки 
вчитися, але й відчувати 
себе новаторами-
дослідниками нових країн! 
Січень, 2020 р., м. Краків, 
Республіка Польща 

 


